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1.  Wie zijn wij? 
Wij zijn ‘BinnenInn’ Lelystad, en we bevinden ons binnen in Lelystad, op een bijzonder 
plek midden in onze stad. Mensen komen graag bij BinnenInn, omdat ze er echt zichzelf 
kunnen en mogen zijn. Een Inn is een herberg, en dat willen we zijn; een herberg waar 
iedereen thuiskomt; binnen ben je welkom, bij BinnenInn staan we voor je klaar. 
 
Kom binnen in BinnenInn!  
 
Want bij BinnenInn zijn mensen het middelpunt. Het is een plek waar je de medemens 
ontmoet. Je kunt er genieten van een heerlijke kop koffie met wat lekkers erbij en je 
kunt er ongestoord rondsnuffelen. Je vindt er prachtige verhalen, zowel in mensen als in 
boeken. Je kunt er producten kopen die waardevol zijn voor jou en voor je medemens 
aan de andere kant van de wereld. Ja, zelfs de kringloop-bank of -stoel waarop je even 
op adem komt, is te koop. 
 
Bij BinnenInn hebben wij oog voor de mens, want ieder mens is bijzonder en heeft een 
eigen verhaal. Bij BinnenInn zijn wij nieuwsgierig naar de mensen en hun verhalen. 
Verhalen die mensen graag met ons delen, nadat wij ze in de ogen hebben gekeken en 
oprecht hebben gevraagd: “hoe is het met je?”  
 
We lachen met onze gasten en klanten en slaan waar nodig een arm om ze heen. We 
bedienen en dienen ze. Letterlijk, door met oprechte aandacht de klant te voorzien van 
een goede kop koffie, een goed boek of een waardevol product. Maar ook figuurlijk door 
een plek te bieden waar je even op adem komt en gezien wordt. Daarom zijn mensen 
niet alleen welkom, maar voelen ze zich ook welkom bij BinnenInn.   
 
De plek nodigt uit elkaar te ontmoeten, de ander te inspireren. Je hebt er goede 
gesprekken, kunt jezelf er (her)ontdekken en ontplooien. Daarvoor organiseren wij 
leerzame workshops en allerlei activiteiten op individueel- en groepsniveau. Ook dat 
kaartje op tafel, met die levensvraag erop, daagt jou namelijk uit de diepte in te gaan. Of 
dat boek dat daar prijkt, met die intrigerende titel, prikkelt jouw gedachten.  
 
Maar ook, omdat wij de mensen in de ogen kijken. Naar ogen die stralen én naar ogen 
die soms liever even naar de grond staren. 
 
BinnenInn is een bijzonder fijne plek, midden in Lelystad. Een plek van licht, van rust, 
van veiligheid en van warmte. Daarom is BinnenInn een plek van betekenis. Van 
betekenis voor de wereld in het algemeen en Lelystad in het bijzonder. Van binnenuit 
gericht op de ander. Dat is BinnenInn. 

2. Doelstellingen en activiteiten: meer dan de som 
der delen 

 
Doelstellingen 
De stichting BinnenInn Lelystad wil een plek zijn om tot rust te komen in de huidige tijd, 
om bij te tanken. Soms een inspiratiebron, soms een vluchtheuvel. Een ontmoetingsplek 
voor alle bewoners van Lelystad zijn.  
 
BinnenInn is een plek in het Stadshart van Lelystad gericht op zingeving, beschouwing, 
gastvrijheid en ontmoeting voor mensen en groepen van hoog- en laagopgeleiden, jong 
en oud, vanuit verschillende culturele achtergronden, ongeacht komaf, kleur of geloof of 
geaardheid. 
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Ook heeft BinnenInn aandacht voor bijzondere doelgroepen. We bieden ze een plek waar 
ze zichzelf kunnen zijn, en zich kunnen uiten zonder veroordeeld te worden. 
 
Waar is er een plek in Lelystad waar mensen over hun levensvragen kunnen spreken? 
Waar kan een ontmoeting plaatsvinden waar gesproken wordt over diepere drijfveren 
rond eerlijke handel, duurzaamheid, vergeving, relaties en wat verder ter tafel komt? Bij 
BinnenInn is er ruimte om zonder ‘maatschappelijk label’ tot zo’n wezenlijke ontmoeting 
te komen.  
 
Daartoe worden tal van activiteiten georganiseerd die hiermee verband houden:  
 
 Individueel (onder andere het voeren van gesprekken met bezoekers door onze 

gastheren en gastvrouwen) 
 

 In groepen (onder andere workshops, culturele activiteiten, lezingen en kleine muziek 
optredens) 
 

 Activiteiten die inspelen op plaatselijke en/of landelijke initiatieven.  bijvoorbeeld  
Lokaal voedsel (met de Lelystadse Boer), Gespreksavonden (met de Stadmakerij), Het 
Energieloket (waar mensen terecht kunnen voor advies), Mensenrechten (samen met 
Amnesty International), Kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking (met UNICEF), 
Fairtradedagen (o.a. World Fairtrade Day op de tweede zaterdag van mei). 
  
Alle activiteiten hebben als gemene deler dat ze bijdragen aan de saamhorigheid van de 
stad, dat ze individuen tot stadsgenoten maken en dat ze verbroedering en 
gezamenlijkheid nastreven. En dat proberen we door steeds te kijken naar de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals).  
 
Daarbij worden drie pijlers onderscheiden: people, planet en profit, oftewel:  
 
 de mens, die in balans is met zijn/haar (sociale) omgeving, met respect voor ieders 

cultuur en andere mensen, 
 

 de aarde, die op een duurzame wijze wordt  beheerd,  
 

 de eerlijke economie, die zodanig wordt vormgegeven, dat alle mensen een 
menswaardig bestaan kunnen opbouwen en dit niet ten koste gaat van de planeet of 
andere mensen (dichtbij en ver weg). 

 
Daarnaast draagt BinnenInn uiteraard ook bij aan de doelen van de diverse partners. Er 
moet ruimte zijn voor hen om hun ideële doelstellingen te verwezenlijken. Echter, wel op 
zo’n wijze dat het concept van BinnenInn versterkt. Niets staat uiteindelijk op zichzelf, 
het hangt samen met de totale sfeer die uitnodigt om tot rust te komen, te zitten en te 
praten. 
 
Zo sluit BinnenInn met haar activiteiten ook aan bij de doelstellingen van de 
deelnemende kerken, zowel diaconaal als missionair. Doelstellingen die naadloos passen 
bij enkele kernwoorden van BinnenInn, zoals “Ontmoeten”, “Verdiepen” en “Delen”.  
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Meer dan de som der delen 
Uit het bovenstaande volgt, dat BinnenInn meer is dan de som der delen. Er is sprake 
van een intensieve samenwerking op alle niveaus van de deelnemende partners, en dat 
levert ook veel synergie op.  
 
Zo draagt de Wereldwinkel met de Fairtrade producten bij aan de duurzaamheidsdoelen 
van BinnenInn, biedt  BinnenInn een etalage voor de maatschappelijke doelen van 
kringloopwinkel De Groene Sluis en ook kan een bezoeker die op zoek is naar contact, 
een indringend gesprek hebben met iemand van bijvoorbeeld de kerk over persoonlijke 
inzet voor een betere wereld in één moeite door een Fairtrade cadeautje kopen of een 
boek van De Fakkel.  
 
Door deze kruisbestuiving kan maatschappelijk gezien veel meer bereikt worden dan de 
individuele partners ooit zelfstandig zouden kunnen.  
 
Daarnaast hebben alle partners een enorm maatschappelijk netwerk binnen Lelystad, die 
we dankzij BinnenInn hebben verbonden. In het stichtingsbestuur zitten ze met elkaar 
om tafel, op de werkvloer organiseren ze continu activiteiten met elkaar. 

Intermezzo: Ontmoeten, Verdiepen en Delen vanuit diverse perspectieven 
 
Ontmoeten is een centraal thema, zowel voor BinnenInn als voor de kerken. 
Ontmoeten kan horizontaal en verticaal plaatsvinden, van mens tot mens, maar ook 
tussen mens en God  en is niet gebonden aan een kerkgebouw. Ontmoeten kun je 
stimuleren door ruimte te bieden aan verschillende vormen van die ontmoeting, en 
daarvoor plaatsen aan te bieden.  
 
Verdiepen heeft voor de kerken religieuze betekenis,  op zoek naar de bron van het 
geloof. Door anderen te ontmoeten kan een verdieping, verbreding in het contact 
ontstaan, kan ook meer begrip ontstaan voor de ander, voor de situatie waarin deze 
leeft.  
 
Maar verdiepen is ook het bewust bezig zijn met wat voor diegene essentiële 
waarden van zijn leven zijn. Het verdiepen van menselijke relaties, en het verdiepen 
van sociale waarden. Zoals we bij BinnenInn nastreven. 
 
Delen doe je met hart en ziel. Met of zonder geloof in God, maar vol overtuiging dat 
de gaven die je materieel of immaterieel als mens hebt in te zetten zijn voor 
anderen. Hierdoor kan je zelf en kunnen ook anderen om je heen geïnspireerd 
raken. Delen is diaconaal, maar ook pastoraal. Omzien naar elkaar, en delen in de 
vreugden en noden.   
 
Aan het uiterlijk van BinnenInn is bij binnenkomst niet direct zichtbaar dat er 
religieuze instellingen bij betrokken zijn. Bij de inrichting wordt gewaakt voor te 
bepalende religieuze symbolen. In de aandacht die er voor mensen is, in de zorg 
voor een duurzame wereld met eerlijke handel en in de aanwezige literatuur die dat 
bevordert wordt iets van de doelstelling zichtbaar.  
 
Op deze inspirerende plek kan een jongerenwerker met een kleine groep jongeren 
(6-10) een uitvalsbasis voor een opdracht hebben. BinnenInn kan de afspraakplek 
zijn voor de Lelystadse straatpastor die een cliënt wil spreken. Een plaatselijke 
predikant kan een gesprek hebben met iemand die hij/zij in het centrum ontmoette. 
’s Avonds zullen er in samenwerking met de partners activiteiten en bijeenkomsten 
worden georganiseerd die aan de missionaire en ideële doelstellingen beantwoorden.  
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3. Betekenis voor Lelystad 
Voor onze stad heeft dit initiatief betekenis. Niet alleen voegt het een nieuwe reden toe 
om naar het centrum te willen komen; BinnenInn heeft een maatschappelijk belang.  
 
BinnenInn vergroot de saamhorigheid en cohesie in de stad en zorgt ook voor 
persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling door het stimuleren van gesprekken en 
ontmoetingen op het gebied van zingeving en duurzame ontwikkeling.  
 
Daarnaast zijn ook de gemeenteambtenaren van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg 
welkom om BinnenInn te gebruiken als ontmoetingsplek met personen die in welke  vorm 
dan ook een relatie met deze afdeling hebben. De sociaal werker nodigt de eenzame 
dame uit om eens een ontmoeting te hebben in het centrum.  
 
Muziek heeft een sterk verbindende factor. BinnenInn Lelystad heeft zowel de ruimte als 
de elektronische faciliteiten om muziekevenementen te organiseren. Juist in het weekend 
kan BinnenInn een vaste plek zijn waar je naar een goed stuk muziek kunt luisteren, 
bijvoorbeeld altijd de derde zondag van de maand.  
 
 
Bij de uitvoering van al die activiteiten kan een lekkere bak koffie of thee niet ontbreken. 
Koffie schenken dient ter ondersteuning van de maatschappelijke en sociale doelen van 
BinnenInn. ‘Ontmoeten’ en het daarmee bevorderen van de sociale cohesie in de stad is 
zo’n belangrijke doelstelling. Bezoekers komen vervolgens ook met de andere 
maatschappelijke doelen in aanraking, en kunnen daarmee aan de slag. 
 
Voor het leveren van die koffie en thee hebben we gekozen voor “De Man met de 
Baard”’. Een Lelystadse koffieleverancier die gebrande Fairtrade koffie en thee van hoge 
kwaliteit levert. De Man met de Baard heeft daarnaast maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog in het vaandel staan. Onder andere door mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Door voor deze koffie te kiezen, ondersteunen we 
deze lokale ondernemer. 

4. Organisatie 
BinnenInn is een stichting waarvan het bestuur gevormd wordt door leden die worden 
voorgedragen door kerkgemeenschap Het Anker, kringloopwinkel De Groene Sluis, de 
Wereldwinkel Lelystad, de Diaconie van de Protestantse Gemeente Lelystad en de Fakkel. 
Zie bijlage 1 voor een korte beschrijving van de partners. De leden van het bestuur zijn 
onafhankelijk, maar worden dus wel voorgedragen door de aangesloten groepen. De 
gelijkwaardigheid van de partners is het uitgangspunt in dit project. 
 
Er wordt gestreefd naar de aanstelling van een coördinator die de praktische zaken en 
activiteiten van BinnenInn kan organiseren. Hoewel er tijdens openingstijden vrijwilligers 
van de Fakkel, de Wereldwinkel en soms van de Groene Sluis aanwezig zijn, is het van 
belang dat deze op een vriendelijke manier worden aangestuurd.  
 
Verder moet de activiteitenagenda beheerd worden (activiteiten worden georganiseerd  
door de werkgroep Activiteiten en PR) en zal de coördinator eindverantwoordelijk zijn 
voor  opening/sluiting van het pand. Het is denkbaar dat jongeren onder zijn/haar leiding 
worden ingezet om een sociale stage bij BinnenInn te doen, waarbij allerhande 
vaardigheden kunnen worden getoetst en opgedaan. Dat geldt overigens niet alleen voor 
jongeren, maar voor alle groepen mensen waarvoor  (maatschappelijke) participatie in 
welke vorm dan ook wenselijk/ noodzakelijk is.  
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Hierbij kan ook gedacht worden om personen met behoud van uitkering te plaatsen bij 
BinnenInn. Samenwerking met de gemeente Lelystad is hierbij noodzakelijk. 

5. Integriteit 
BinnenInn wordt een grote organisatie waar tientallen vrijwilligers actief zullen zijn. 
Vanwege die reden is integriteit een belangrijk aandachtspunt. Het bestuur zal daarom 
een integriteitsplan opstellen.  
 
Daarin zal onder meer aandacht worden besteed aan wat wij van vrijwilligers verwachten 
en wat vrijwilligers mogen verwachten van BinnenInn. Tevens zal worden verkend in 
hoeverre het nodig is met VOG’s te werken  (Verklaring Omtrent  het Gedrag). Een 
vertrouwenspersoon zal worden aangesteld.  

6. Financieel Beleid 
 
Uitgangspunten financieel beleid 
Bij BinnenInn Lelystad hanteren wij onderstaande uitgangspunten aangaande het 
financieel beleid: 
 

- Wij gaan zorgvuldig om met onze financiële middelen, dus bijvoorbeeld geen 
belangenverstrengeling. 
 

- Wij hanteren het vier-ogen principe. 
 

- Onze jaarrekening is voor 1 april van elk jaar gereed, is transparant en publiceren 
wij op onze website.  

 
- In onze jaarrekening is duidelijk waaraan de donaties zijn besteed en wat hiermee 

is bereikt. 
 

- Wij informeren onze donateurs regelmatig en nemen hun eventuele suggesties 
serieus.  

 
- Er is een externe kascontrolecommissie die de boekhouding en de jaarrekening 

controleert. 
 

Al het werk bij BinnenInn wordt uitgevoerd door vrijwilligers, zonder financiële 
vergoeding. Ook bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Alleen voor de coördinatoren 
is op termijn, als de financiële situatie dat toestaat, een vergoeding voorzien omdat van 
hen verwacht wordt dat zij 2 dagen in de week of meer werken voor BinnenInn. 
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Bijlage: Korte beschrijving van de partners 
 
Kringloopwinkel De Groene Sluis 
Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis is een vrijwilligersorganisatie met 3 
goedlopende kringloopwinkels in Lelystad; De Groene Sluis, De Groene Zus en De Groene 
Haven. De Groene Sluis wil een sociaal maatschappelijke factor van betekenis zijn in de 
levens van mensen, zowel voor de vrijwilligers die er werken als voor de klanten die er 
komen. Tevens wil De Groene Sluis een consistente, duurzame bijdrage leveren aan een 
schoner milieu.  
 
Last-but-not-least steunt De Groene Sluis instellingen, organisaties en/of initiatieven in 
Lelystad of directe omgeving, welke een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de Lelystadse samenleving, financieel of anderszins steunen. In 2018 heeft De 
Groene Sluis voor het eerst meer dan €100.000,00 geschonken aan goede doelen. 
 
Kerkgemeenschap Het Anker 
Het Anker is al sinds de jaren ’70 een samenwerkingsgemeente van de Nederlands 
Gereformeerde kerk en de Christelijk Gereformeerde kerk. In de kerkgemeenschap  
wordt samengewerkt aan een gemeenschap waarin zichtbaar wordt dat deze gemeente 
van de Here Jezus Christus is. Een gemeente waarin God plezier heeft, waarin mensen 
groeien in verbondenheid aan elkaar en die in de Lelystadse samenleving het licht van 
haar Heiland verspreidt. 
 
Bij BinnenInn zoekt Het Anker nadrukkelijk ook de samenwerking met de andere 
Lelystadse kerken, bijvoorbeeld bij het straatpastoraat. Dat gebeurt via het Platform 
Lelystadse Kerken (PLEK).  
 
Wereldwinkel Lelystad 
De Wereldwinkel Lelystad is dé Fairtrade cadeauwinkel met authentieke en originele 
producten uit verschillende culturen. De klanten kunnen erop vertrouwen dat de 
producten zijn geproduceerd en verhandeld met respect voor mens en milieu. 
Wereldwinkels steunen met hun handel de producenten bij het opbouwen van een 
menswaardig bestaan, zonder onderscheid in ras, geloof of politieke overtuiging.  
 
De Fakkel 
Christelijke boekhandel De Fakkel is een winkel zonder winstoogmerk voor onder andere 
Bijbels, christelijke boeken en cadeauartikelen. Het doel van Stichting De Fakkel is om 
een actieve bijdrage te leveren aan de ondersteuning en opbouw van christenen in heel 
Nederland. 
 
Ontmoeting heeft een belangrijke plaats bij De Fakkel. Er is alle ruimte voor een goed 
gesprek en onderlinge ontmoeting. Wij horen vaak van onze klanten dat er een bijzonder 
fijne sfeer hangt in de winkels. 
 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Lelystad - Ontmoetingskerk 
De Ontmoetingskerk is een kerk waar plek is voor iedereen. Mensen met verschillende 
geloofsbeleving staan schouder aan schouder in één gemeente. De kerk weet zich als 
Protestantste Kerk verbonden met de kerk van Jezus Christus. 
 
De kerk is een prachtige ontmoetingsplek: voor de gemeente, voor de buurt, voor wie 
maar wil. Het is een plek voor ontmoeting en bezinning. Een plek om nieuw leven te 
vieren en om afscheid te nemen. Te trouwen, te dopen en te rouwen, vreugde naast 
verdriet. De Ontmoetingskerk wil er graag zijn voor de inwoners van Lelystad.  
 


